Informacja o znaczącej liczbie zachorowań na legionelozę wśród
turystów z Unii Europejskiej, powracających z Palma Nowa
w Hiszpanii

W ślad za Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem
Higieny (NIZP-PZH), informujemy o wzroście liczby przypadków legionelozy wśród
turystów z Unii Europejskiej, powracających z Palma Nova w Hiszpanii.
W okresie od 11 września do 7 października 2017 r. odnotowano 18 przypadków
legionelozy, w tym jeden śmiertelny u turystów zakwaterowanych w hotelach Palma Nova
w Hiszpanii : 14 turystów z Wielkiej Brytanii, 2 z Francji, 1 z Danii, 1 z Republiki Czeskiej.
Dodatkowo odnotowano 1 przypadek legionelozy u pracownika hotelu w Palma Nova.
Legioneloza jest chorobą układu oddechowego, wywoływaną przez bakterie Legionella,
które mogą przeżyć w wodzie o bardzo różnej temperaturze (od 20-50OC). Rezerwuarem
bakterii są zbiorniki wodne (naturalne i sztuczne), zawierające osad denny lub muł, a także
wilgotna ziemia.
Bakterie Legionella występują m.in. w sieciach kanalizacyjnych, urządzeniach kąpielowych,
prysznicach, myjniach, klimatyzatorach. Najczęstszą drogą zakażenia jest wdychanie
skażonego aerozolu. Do zakażenia może dochodzić również m.in. przez zachłyśnięcie się
skażoną wodą. Bakterie Legionella nie przenoszą się z człowieka na człowieka.
Okres inkubacji trwa od 2 do 10 dni. Po tym okresie pojawiają się objawy, tj. bóle mięśni,
ból głowy, gorączka i objawy zapalenia płuc (w tym m.in. suchy kaszel, zaburzenia
oddychania). Objawom tym mogą towarzyszyć zaburzenia ze strony przewodu
pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty, biegunka, a także zaburzenia świadomości.
Poza postacią płucną wyróżnia się również postaci pozapłucne: łagodną i ciężką. W postaci
łagodnej (zwanej gorączką Pontiac) dochodzi do nagłego wzrostu temperatury ciała, bólu
głowy, mięśni, dreszczy i objawów zakażenia górnych dróg oddechowych. Postaci ciężkiej
towarzyszy zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego lub pojawia się sepsa.
W większości przypadków legioneloza jest wyleczalna przy użyciu antybiotyków.
Do zgonów najczęściej dochodzi u osób starszych i u osób z obniżoną odpornością.
W związku z obecnym ogniskiem zachorowań osoby (zwłaszcza powyżej 50 r.ż., palący oraz
z obniżoną odpornością) powracający z Palma Nowa, u których wystąpiły objawy choroby
układu oddechowego powinny zasięgnąć porady lekarskiej.
Z powodu długiego okresu inkubacji oraz braku identyfikacji źródła zakażenia możliwe są
kolejne przypadki choroby.

